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The Trappan Model is one of the most implemented treatment programs for children who have 

experienced domestic violence. This study undertakes a wider evaluation of the model through a 

pilot study. The approach is both quantitive and qualitative. Theory as well as the Strengths and 

Difficulties Questionnaire have been used to fulfil the aim. The design is pre-post. The respondents 

are thirteen children who have undergone Trappan treatment programs in Uppsala during 2007. 

Pre-tests and comparison groups have been used to ascertain the psychological, emotional and 

behavioural health of the children prior to treatment. It is evident that the children have fewer peer 

relationships than other children before treatment, positive changes have occurred after treatment 

regarding the active social development of the children. 

 

Key words: experience of domestic violence, children, treatment, Strengths and Difficulties 

Questionnaire. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Inledning 

Att vissa barn i dagens samhälle dagligen upplever våld i familjen är svårt att ta till sig och inse 

vidden av. Inga exakta siffror finns på hur stor gruppen är, Arnell och Ekbom (1999) uppskattar, 

utifrån SCB:s statistik av kvinnor som misshandlats av närstående, siffran till 85,000-190,000 barn 

som årligen upplever våld i familjen i Sverige. Den grova skattningen kan uppfattas som att 

mörkertalet gällande denna typ av våld som barn upplever är stort.  

 

Från samhällets sida har man satt upp vissa kriterier för att förtydliga hur barns upplevelse av våld 

i hemmet skall betraktas. Kommittén mot barnmisshandel kom 2001 med ett yttrande om hur 

barnmisshandel skall definieras. Här inkluderas de barn som bevittnat våld i familjen i begreppet 

barnmisshandel då händelserna kan leda till traumatisering hos barnet. Problemet belyses med att 

så många som 10 procent av alla barn någon gång får uppleva våld i familjen samt 5 procent som 

ofta får uppleva detta (SOU, 2001:72). Psykiskt våld är av subtilare slag i form av exempelvis 

blickar, kränkningar och liknande. Barns eget upplevda fysiska våld i en våldsfamilj uppstår till 

viss del när barnet går emellan för att skydda sin mamma (Metell et al, 2001). Att cirka tre barn i 

varje klass på skolorna runt om i landet upplever våld i familjen vid enstaka incidenter eller 

regelbundet kan inte anses acceptabelt. Denna SOU-rapport blir ett erkännande för dessa barn och 

öppnar upp möjligheten att ge stöd och hjälp åt barnen.  
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Ett steg på vägen måste därför vara att kunna urskilja de barn som upplever våld i familjen vid ett 

så tidigt skede som möjligt. Hur barn reagerar är väldigt olika och beror på barnets tidigare 

erfarenheter, personlighet, omgivningens stöd, kön, ålder och mognad. Alla barn påverkas dock på 

något sätt av våldet, vissa barn behöver mycket hjälp, andra mindre (Ekbom & Landberg, 2007). 

Beteendemässigt och emotionellt resulterar barns upplevelser av familjevåld i externaliserade 

beteenden som aggressivitet och antisocialt beteende. Även internaliserade beteenden som rädsla 

och tillbakadragenhet kan vara en reaktion (Edelson, 1999).  

 

Våldet ger konsekvenser 

Barn som upplever våld i familjen har lägre social kompetens än andra barn, lider av oro, 

depression, ilska, låg självkänsla, och häftigt temperament. Bristfällig empati, det vill säga en 

oförmåga att läsa av andra människors känslor samt se saker ur andras perspektiv kan också vara 

symtom på våldsupplevelser. Dessa barn har även sämre och färre kamratrelationer än andra barn. 

De kan råka i konflikter för att de tolkar en känsla som ilska och uppfattas då av kamrater som 

aggressiva. Pojkar har i större utsträckning än flickor problem med kamratrelationer, 

självständighet och självkontroll. Kognitivt kan barnet få en mer tillåtande attityd till våld; samt att 

de har sämre skolresultat (Edelson, 1999; Katz et al, 2007; Carlson, 2000). En rad olika symtom 

existerar, men dessa symtom kan likväl vara tecken på andra typer av problem, vilket gör barnens 

situation svår att identifiera. På lång sikt kan barnen i vuxen ålder drabbas av depressioner och 

traumarelaterade symtom (vanligast hos män), låg självkänsla och dålig social anpassning 

(vanligast hos kvinnor) (Almqvist & Broberg, 2004; Edelson, 1999; Katz et al 2007; Carlson, 

2000; Cohen et al, 2006; Christensen, 1990; Eriksson, 2003). Reaktionerna hos barn som upplever 

våld i hemmet skiljer sig alltså beroende på deras könstillhörighet även i vuxen ålder. 

  

Barn som själva utsätts för direkt våld och övergrepp i familjen, utöver vad de bevittnat, lider av 

fler symtom än barn som ”endast” behövt uppleva våld mellan föräldrarna. Barnets kön påverkar 

symtomen, pojkar får mer externaliserade symtom medan flickor får internaliserade symtom. Våld 

mot mödrar är mer förekommande i familjer med små barn. Barn i förskoleåldern visar svårare 

symtom än äldre barn. Tid som förlöpt sedan det senaste våldstillfället påverkar barns reaktioner, 

desto längre tid som passerat desto mildare symtom. Mödrar som varit utsatta för våld mår själva 

psykiskt dåligt och detta påverkar barnets mående och symtombild, men detta synsätt är starkt 

ifrågasatt, eftersom det lägger en del av skulden på modern (Edelson, 1999; Carlson, 2000). Dock 

finns det skäl att tro att barn som upplever våld i hemmet under längre tid påverkas mer negativt än 

om våldet endast förekommit vid enstaka tillfällen. Även om barn inte uppvisar symtom vid en 
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viss tidpunkt i utvecklingen kan problemen komma i senare stadier (Almqvist & Broberg, 2004; 

Edelson, 1999; Katz et al, 2007; Carlson, 2000; Eriksson, 2003). Att som forskare föra en 

diskussion kring vilken typ av familjevåld som orsakar mest skada för barnet är riskfyllt. Alla barn 

som på ena eller andra sättet upplever våld i hemmet påverkas negativt i många delar av 

utvecklingen oavsett vilken typ av våld i hemmet de än må uppleva.    

 

I Almqvist och Brobergs studie av kvinnor och barn på kvinnojourer visar det sig att barnen av 

sina mödrar skattas högre än jämförelsegruppen på ”prosocialt beteende”. De uppfattas och 

beskrivs som kärleksfulla av sina mödrar men hos dessa barn har anknytningsmönstret blivit 

skadat, deras omvårdande egenskaper är tvångsmässiga. Att visa omtanke kan ses som positivt 

eftersom det i sig är en skyddsfaktor, negativt är att barnet i vuxen ålder kommer att sätta andras 

behov före sitt eget välmående (Almqvist & Broberg, 2004). 

 

Barnens rättsliga skydd 

Konstaterat är att barn som upplever våld i hemmet mår psykiskt dåligt, och åtgärder har vidtagits 

för att säkra deras rättigheter. En lagändring som trädde i kraft 1 juli 2007 stärkte barns rätt till stöd 

och hjälp då de upplevt våld i hemmet: ”Till socialnämndens uppgifter hör att verka för att den 

som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. Socialnämnden skall särskilt beakta 

att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i 

behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Socialnämnden skall också särskilt beakta att 

barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och 

kan vara i behov av stöd och hjälp.” (vår kursivering, Lag 2007:225, SoL 5:11). Utifrån att 

forskningen i Sverige på området är relativt ny är denna del av Socialtjänstlagen en stor seger för 

de utsatta barnen och deras familjer samt för de socialarbetare som arbetar med dem. Det är även 

en tydlig markering att kommunerna bör tillhandahålla behandling och stöd. 

 

En förändrad syn på barn som upplevt våld 

Att våld inom familjen berör barn har efter forskning och erfarenheter från kvinnojourer blivit ett 

erkänt faktum. Människors uppfattningar och medvetenhet, samt de lagändringar som skett på 

senare tid gällande våld i hemmet och synen på mammor och barn som brottsoffer visar att 

samhället ser på denna typ av våld som ett problem. Detta har medfört en förändring i synen på 

kvinnan som ensamt offer. Frågor har väckts om hur dessa barns situation ser ut, hur barnen 

reagerar på våldshändelserna och vad som bör göras för dem (Källström Cater, 2004; Eriksson, 

2003).  
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Forskningen kring ämnet barn som på olika sätt upplevt våld i hemmet, deras känslomässiga 

behov, och de konsekvenser bevittnandet av våld som barnen tvingats åse är ett område som 

forskarvärlden inte förrän de två senaste decennierna börjat intressera sig för. Följaktligen 

resulterar det i att interventionerna och kunskaperna för denna typ av problematik fortfarande är 

något begränsade menar Cohen et al (2006). En studie om barn och kvinnor på kvinnojourer visar 

att över hälften av mammorna anser att barnet behöver hjälp och behandling men ytterst få av 

mammorna kan definiera vad hjälpen bör bestå av (Almqvist & Broberg, 2004). Studien 

uppmärksammar att barnen på kvinnojourer har behov av att bli ordentligt utredda och få 

behandling (ibid.). ”Trappan-modellen” är en av de krisinterventioner som används i det praktiska 

arbetet med barn som upplevt familjevåld. Trappan-modellen växte fram ur ett av Rädda Barnens 

projekt ”Barn som vittne till våld i sina familjer” som syftade till att lyfta fram dessa barn samt 

belysa dess behov av stöd och hjälp (Arnell & Ekbom, 1999). 

 

Att benämna barns utsatthet 

Uppleva, bevittna och utsättas är tre benämningar som används för att beskriva våldssituationen i 

hemmet för barnet. Kommittén mot barnmisshandel definierar bevittnandet av våld som 

barnmisshandel samtidigt som forskare inom området för en diskussion om indirekt och direkt 

upplevelse av våldet. Direkt våld innebär det barnet ser medan det indirekta våldet upplevs genom 

att barnet hör slag och skrik men inte ser slagen träffa mamman (SOU 2001:72; Metell et al, 2001). 

Begreppet ”bevittna” innebär en snäv definition som inte fullständigt täcker in barnens utsatthet 

och kommer av den anledningen inte att brukas i studien. 

 

Ett idag väl använt begrepp när kvinnor utsätts för våld av män är benämningen kvinnomisshandel 

eller mäns våld mot kvinnor. Vanligt är att kvinnan som utsätts har eller har haft en nära relation 

till mannen som utför våldshandlingarna och ofta är barnen närvarande (Eriksson, 2003). 

Benämningen kvinnomisshandel säger inget om barnets inblandning vilket Eriksson (2003) menar 

blir orättvist då de inblandade barnen hamnar i skymundan. Författaren belyser vikten av att ha ett 

barnperspektiv och då istället benämna våldet mammamisshandel eller pappors våld mot mammor 

i de fall barn finns med i bilden. Eriksson (2003) ger en utförligare bild om barnets relation till 

både offret och förövaren och därmed en större förståelse av situationen barnet befinner sig i 

(Arnell & Ekbom, 1999). 

 

Valet att beteckna våldet i hemmet som ”pappors våld mot mammor” och det allmänt accepterade 

begreppet ”mäns våld mot kvinnor” visar den svenska forskningens sätt att benämna 
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problematiken. Engelskspråkiga artiklar och litteratur på området använder en annan 

begreppsapparat. Användningen av begreppet ”domestic violence” och ”partner abuse” innefattar 

våld mellan makar likväl som mäns våld mot kvinnor. Det tycks existera två skilda diskurser, där 

den svenska forskningen väljer att lyfta frågan om det könsspecifika mönstret som förekommer i 

våldsamma relationer medan en könsneutral benämning figurerar utomlands. Diskursen inom den 

svenska forskningen framhäver och medvetandegör det faktum att våld i majoriteten av fallen 

riktar sig från en man mot en kvinna han lever i en relation med. Arnell och Ekbom (1999) 

använder ”mamma” när de talar om den våldsdrabbade och ”pappa” när det gäller våldsutövaren, 

de uppger dock att rollerna kan vara ombytta samt att det kan gälla någon annan än barnets 

förälder. Då denna studie syftar till att undersöka Trappan-modellen används handbokens (”och 

han sparkade mamma…”, ibid.) begrepp ”kvinnomisshandel” och ”familjevåld”. Det bör dock 

observeras att delar av den internationella forskningen som presenteras i studien syftar till våld 

mellan makar.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka den psykiska, emotionella och beteendemässiga hälsan 

innan påbörjad intervention av Trappan-modellen samt efter avslutad behandling hos barn som 

upplevt pappas våld mot mamma. 

 

Trappan-modellen 

Trappan-modellen är en arbetsmodell som används vid krissamtal med barn som bevittnat våld i 

sin familj. Modellen tar hänsyn både till psykologiska och sociala förhållanden barnet befinner sig 

i tillsammans med sin familj. Målet med interventionen är att barnet skall få stöttning i och 

möjlighet att bearbeta den traumatiska händelsen i så tidigt skede som möjligt, genom att få utlopp 

för känslor och funderingar. I behandlingen skall föräldern eller annan för barnet ansvarig person 

vara delaktig, detta för att personen finns med i barnets verklighetsbild (Arnell & Ekbom, 1999).  

 

Interventionen genomförs via strukturerade samtal med barnet i tre steg. Barnet får 

åldersanpassade uppgifter som samtalsledaren och barnet jobbar med tillsammans. Dessa kan bestå 

av att låta barnet berätta en historia. Till hjälp används olika material så som ”upptäcktsbilder” och 

”temabilder” med olika innehåll bland annat en bild av ett hus, föräldrar som grälar, en pappa som 

slår mamman och ett ledset barn. Syftet är att barnet lättare skall kunna närma sig den traumatiska 

händelsen som upplevts genom att prata och med egna ord berätta (Arnell & Ekbom, 1999). 
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I första steget etableras en kontakt mellan barnet och samtalsledaren. Syftet är att barnet skall få 

förtroende för terapeuten och då är kontakten dem emellan betydande. Detta byggs upp genom att 

intresse visas barnet och dennes situation, barnet får berätta om sig själv. Samtalsledaren pratar 

med barnet om att familjer kan se olika ut, olika familjer har olika problem (Arnell & Ekbom, 

1999). Samtalsledaren går i steg två in för att rekonstruera det som barnet har upplevt utifrån 

dennes perspektiv och berättelse. Även det som framkommit under samtal med mamman tas upp 

för att i behandlingen kunna samtala om utmärkande våldstillfällen. Barnet får berätta om vad det 

upplevt och uttrycka sina känslor. Till hjälp används olika lekmaterial för att iscensätta den 

traumatiserande händelsen. Samtal förs med barnet om den dubbla bilden av pappan, att han har en 

ond och en god sida. Tillsammans skrivs egenskaperna som respektive sida har ned (ibid.).  

 

I steg tre ger samtalsledaren barnet information och kunskap om reaktioner som kan uppstå vid 

traumatiska händelser. Barnet får berätta hur det mår och tankar det har om framtiden. Viktigt är 

att kontakten ej får ett hastigt avslut då barnet kan uppleva att arbetet är ofulländat. Stadiet avslutas 

med att utröna barnets nätverk och tillsammans med barnet ifylles ”hjälpkort” där viktiga 

telefonnummer skrivs upp (ibid.). 

 

Läkningsprocessen har påbörjats när barnet börjar kunna kontrollera minnen och känslor som 

föranletts av traumat. Därefter går det att se den traumatiska händelsens olika steg; början, mitt och 

slut. Barnet har fått en känsla av sammanhang och börjar tänka mer långsiktigt, det har börjat 

förstå vad som hänt och varför, och kan koncentrera sig på annat (ibid.).  

 

Metod 

Denna studie är en delstudie av ett större kommande utvärderingsprojekt. Då denna studie har både 

en kvantitativ och en kvalitativ ansats kommer analysen göras lämpliga för dessa att användas. 

Studiens data är kvantitativ och tolkas utifrån syftet med hjälp av analysverktyget SPSS och har 

kvalitativa inslag. På detta sätt förenas två olika forskningsansatser för att få svar på 

forskningsfrågan, också kallat triangulering (Marlow, 2000). Att använda sig av både kvantitativa 

och kvalitativa inslag är något som varit nödvändigt för att kunna visa upp egenskaper hos de 

fenomen studien söker kunskap om. 
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Urval 

Trappans verksamhet i Uppsala har funnits länge och besitter stor praktisk kompetens gällande 

barn som upplevt våld i familjen. Ett tillgänglighetsurval har gjorts utifrån att enkäter som 

genomförts på Trappan med föräldrar och vidare tillhandahållits av handledaren till denna studie.  

 

Studien innefattar barn som har deltagit i Trappans behandling i Uppsala med start 1 januari 2007 

och avslutat behandling innan 1 december 2007. Endast ifyllda enkäter från föräldrar till barn 

mellan 4-13 år finns representerade. Detta utifrån att endast barn över 4 år omfattas av Trappans 

behandling, inga 14-åringar har slutfört behandling under aktuell tidsperiod och Trappan låter 

ungdomar från 15 år själva skatta enkäten Strenghts and Difficulties Questionnaire. 

Respondenterna är 13 till antalet.  

 

Litteratursökning 

Vid sökandet efter material gällande barn som upplever våld i hemmet samt metodlitteratur har vi 

för vår studie använt databaserna Elin@Örebro, Örebro universitetsbiblioteks katalog Voyager, 

PsycInfo, Libris. Vid sökning i databaserna används trunkering med symbolen ”*” och symbolen 

”?” (Voyager). På sökmotorn Libris kan både engelska och svenska sökord användas. 

 

Sökord som använts i de svenska databaserna Elin@Örebro, Örebro universitetsbiblioteks katalog 

Voyager och Libris är: Smedje, Goodman, Maria Eriksson, SPSS, barn?, bevittna?, våld, våld i 

hemmet, kvinnomisshandel, trauma, Bandura, Cullberg, kris. Sökord som använts i de 

internationella databaserna PsycInfo och Libris är: Child*, Domestic*, Violence*, Family*, SDQ*, 

Goodman, questionnaire, Smedje, witness* och Strength Difficulties Questionnaire. Webbsidor 

som använts är www.google.se.  

 

Strengths and Difficulties Questionnaire 

SDQ är ett mätinstrument som mäter barnets styrkor och svagheter på fem olika områden och är 

utformat som ett frågeformulär för barn mellan 4 och 16 år.  SDQ:s frågeformulär innefattar ett 

standardformulär och ett uppföljningsformulär (Goodman, 1999; sdqinfo). 

 

De frågor SDQ -testet inriktar sig på är alla av den karaktären att de rör barnens beteende. Den ena 

versionen av SDQ utförs av föräldern, där föräldern skattar barnets beteenden. När barnen är 

mellan 11 och 16 år finns även ett formulär som barnen själva fyller i utan föräldern. SDQ och 

dess innehåll fokuserar på positiva egenskaper hos barnen (Goodman, 1999; sdqinfo).  
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De fem områdena i standardformuläret för SDQ är; hyperaktivitet, emotionella symptom, 

uppförandeproblem, relationsproblem med jämnåriga samt prosocialt beteende (Goodman, 1999). 

Tidsperioden i standardformuläret gäller hur barnets beteende sett ut de senaste sex månaderna 

eller under nuvarande skolår (sdqinfo).   

 

Uppföljningsblanketten för SDQ ifylles av föräldern efter intervention eller behandling. SDQ:s 

uppföljningsformulär riktar också in sina frågor på hur det sett ut för barnet den senaste månaden. 

Detta för att öka chansen att finna förändringar som i själva verket haft med själva interventionen 

att göra (sdqinfo).  

 

Jämförelsegrupp 

För att kunna se om barnen innan behandling avviker från den större populationen och på så sätt 

också se om avvikelserna minskar efter behandling används en jämförelsegrupp att relatera till. 

Smedjes et al (1999) studie av 900 barn som slumpmässigt valts ut bland Sveriges befolkning 

kommer användas som jämförelsegrupp. Gruppen består av 760 barn i åldrarna 6-8 år som valts ut 

från en undersökning om sömnsvårigheter, samt 140 barn i 10 årsåldern som slumpmässigt valts ut 

i Gävleborgs län. SDQ:s standardformulär har besvarats av barnens föräldrar. 

 

Analysmetod 

Analysen består av en statistisk del, men utförs även utifrån kris- och traumateori, coping- 

modeller och social inlärningsteori. Valet av teorier har skett efter genomläsning av forskning 

inom området barn som upplever våld i hemmet, och är de mest frekvent förekommande teorierna 

för att förklara de avtryck upplevelsen av våld får för barnens psykiska hälsa (se Edelson, 1999; 

Carlson, 2000). 

 

SPSS 

Svaren på enkätfrågorna har bearbetats i datorprogrammet SPSS. För att kunna utläsa skillnader 

och förändringar hos de olika variablerna har undersökningen av data gjorts med hjälp av 

univariata tabeller (Djurfeldt et al, 2003). Fisher´s exact test används när Chi2 inte är lämpligt då 

antalet förväntade frekvenser i varje cell understiger fem (Körner & Wahlgren, 2005; Wahlgren, 

2005). Genom att räkna ut differensen mellan procenttalen i cellerna kan vi se om epsilon är + -10, 

genom detta går att utläsa samvariation.  
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Frågorna i formulären numrerades från 1 till 25 (sammanlagt 25 frågor). Därefter matades frågorna 

in i datorprogrammet SPSS tillsammans med variabelvärdena/svarsalternativen: stämmer inte (1), 

stämmer delvis (2) och stämmer helt (3). Proceduren utfördes på både standard (pre.) och 

uppföljnings- (post.) testen. Då urvalet är litet gjordes valet att kategorisera variabeln ålder i två 

grupper, 4-8 samt 9-13 år, för att undersöka om ålder är en faktor av betydelse. För att undvika 

inmatningsfel har tre personer växlande matat in data i SPSS och en ytterligare genomgång av 

enkätsvaren har genomförts. För att få en översiktlig beskrivning av materialet utför vi först en 

univariat analys. Fler enkäter har i största möjliga mån inväntats från handledaren, på grund av 

tidsbrist sattes en dead-line för inhämtande av material. Vårt begränsade urval gör att extrem- 

värden kan komma att påverka våra resultat så de blir missvisande. Om spridningen i materialet är 

litet ökar dock säkerheten i våra resultat.  

 

Reliabilitet 

Marlow (2000) menar att det som mäts skall visa skillnader som kan kopplas till fenomenet i sig 

och inte till saker runt omkring, exempelvis instrumentet. Det kan därför stärka reliabiliteten om 

förhållandena för respondenterna inte varierar märkbart (Marlow, 2000). Enkäterna har alla 

besvarats på Trappans verksamhet och endast där. De har genomförts av föräldern med stöd av en 

behandlare. Dock är det möjligt att respondenterna känt sig låsta vid något av svarsalternativen 

vilket inte kunnat undvikas. Genom att respondenterna svarar på enkäter istället för att intervjuas 

undanröjer man till viss del möjligheten att intervjutekniken påverkar respondenternas svar (Kvale, 

2007). Användandet av en genomarbetad enkät med tre svarsalternativ utan ledande frågor ger 

också upphov till högre reliabiliteten i studien. Enligt Silverman (2005) ökar också reliabiliteten i 

kvantitativa studier om man använder sig av en pre- postdesign. 

 

Validitet  

Enligt Marlow (2000) står validiteten i en undersökning för att man mäter det man avser att mäta. 

Åtgärder har vidtagits för att kunna uppnå så hög validitet som möjligt. SDQ är ett beprövat 

instrument med väl strukturerade frågor. Forskare har testat SDQ, och i jämförelse med andra 

likvärdiga alternativ (se Goodman, 1999; Smedje et al, 1999) kan dess tillförlitlighet tolkas som 

god. Svarsalternativen i SDQ har en relativt kort gradskala vilket uppmärksammats på framförallt 

svarsalternativet ”stämmer delvis”. Detta skulle kunna ge upphov till att respondenten syftar till 

incidenter som kan ha skett två gånger, men som i studien kan ge upphov till andra tolkningar av 

resultatet. Med studiens syfte i åtanke anses enkäterna till stor del mäta det som de är avsedda att 

mäta. 
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Etiska aspekter  

Insamlingen av data har genomgått etisk prövning och blivit godkänd. Forskning med barn 

förutsätter samtycke, först måste vårdnadshavarna/ -havaren ge sitt samtycke till att barnen får 

delta i forskningsprojektet, och barnen måste därefter ge sitt samtycke. Barnet bär på kunskap om 

ämnet, och kan tillföra subjektiva uppfattningar och upplevelser av händelser. Forskningen går 

miste om viktig kunskap som inte går att få fram på andra sätt. Balansgången mellan att skydda 

redan sårbara och utsatta barn från ytterligare skada är svår, då den ställs mot möjligheten att ge 

barn en röst i samhället (Mullender et al, 2002). Studien bör ha en stärkande förmåga hos 

respondenterna. Deltagarna som den här studien inrymmer är barn som upplevt våld i familjen. De 

har erfarenheter av att vara offer, svaga och förtryckta. De ska kunna tala öppet om svåra saker och 

bör därför få löfte om att ingen kommer att få veta vad de sagt. Ett annat viktigt avvägande är hur 

uppgifterna barnet lämnar kommer att hanteras. Om det kommer fram att barnets hälsa och 

säkerhet är hotad väljer en del forskare att bryta konfidentialiteten, och vissa forskare hävdar att 

barnet måste känna sig trygga med att säga vad som helst utan att det får följder (Mullender et al., 

2002; Peled, 2001; Vetenskapsrådet). 

 

Teoretisk förståelse 

Våldsupplevelser kan resultera i traumatisering 

Ordet kris har på senare år allt oftare blivit en beskrivning av en psykologisk reaktion på 

svårigheter av inre eller yttre karaktär. Plötslig eller oväntad yttre påfrestning, samt en känsla av 

hot mot vår existens, trygghet eller basala möjligheter till tillfredställelse är exempel på orsaker till 

utlösandet av krisen (Cullberg, 2005). Traumatiska kristillstånd kan utlösas när barn upplever våld 

i familjen (Dyregrov, 1997). Trauma betecknar en stark psykologisk påfrestning gällande 

okontrollerbara upprepade eller enstaka händelser (ibid.). Barns och ungdomars kognitiva och 

emotionella förmåga har betydelse för hur de klarar påfrestningar av olika slag (Cullberg, 2005).  

 

Att ett barn vid ett eller flera tillfällen blir maktlöst vittne till våld i hemmet kan medföra problem 

vid senare tillfälle, så kallat PTSS (posttraumatiskt stressyndrom) (Cullberg, 2005; Dyregrov, 

1997; Wolfe, 2003). Våld i hemmet är vanligen en långtgående process vilket innebär att barnet 

återigen får uppleva den traumatiserande händelsen. Typ-1 trauma innefattar enstaka traumatiska 

händelser vilket leder till stress för ett barn men med bra stöd från omgivningen kan bemötas och 

lättare hanteras av barnet. Typ- 2 trauma innefattar upprepade händelser som kan utmynna i 

traumatiska efterreaktioner, vilket kan bli konsekvensen för barn som bevittnar våld i hemmet. 

Typ-2 trauman är betydligt svårare för barn att hantera (Dyregrov, 1997; Arnell & Ekbom, 1999; 
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Eriksson, 2003; Eliasson & Ellgrim, 2006). Att se sin mamma misshandlas är en fruktansvärd 

upplevelse för ett barn, men behöver för den skull inte vara ett trauma enligt Almqvist och Broberg 

(2004). Att upplevelsen av våld på något vis påverkar barnens psykiska hälsa går dock inte att 

ifrågasätta. 

 

Skyddsfaktorer för barn som upplevt våld 

Krisen/traumat kan komma att få olika konsekvenser beroende på personens förutsättningar. Fyra 

faktorer finns framtagna för att bedöma vilka konsekvenser en kris eller en traumatisk upplevelse 

får; utlösande situation, händelsens individuella innebörd för personen, vilken livsperiod gällande 

ålder, utvecklings- och förändringsprocesser befinner sig personen i, sociala förutsättningar och 

stöd till personen (Cullberg, 2005; Dyregrov, 1997). Barn lägger ner mycket tanketid och energi på 

att fundera ut sätt de kan agera på för att hantera våldet och skydda sina syskon och sin mamma. 

För att barn ska utveckla coping-strategier måste det i deras liv finnas vissa skyddsfaktorer. Att ha 

en varm och nära relation till modern, en god självkänsla, ett stödjande nätverk utanför familjen 

och positiva personlighetsdrag är exempel på faktorer som skyddar barnet från att påverkas alltför 

negativt av våldet, faktorer som ligger till grund för skapande av coping-modeller (Mullender et al, 

2002). Tyvärr är de skyddande faktorerna få i våldsdrabbade hem och leder till ytterligare 

svårigheter för barnens utveckling. Just relationen till syskon och modern tycks vara den starkaste 

skyddsfaktorn, tillsammans med ett intakt och stödjande nätverk. När barnet får vara delaktigt i att 

finna lösningar på problemen, när deras åsikter blir beaktade, ökar deras välbefinnande och känsla 

av att kunna hantera svåra saker (Mullender et al, 2002; Eliasson & Ellgrim, 2006). Barns 

omgivning har en tongivande roll i hur barnen hanterar våldet de upplevt, och interaktionerna 

mellan barnet och dess miljö är därför viktig att undersöka. 

 

Barns försök att hantera våldet 

Barnet kan börja utveckla strategier i överlevnadssyfte, för att orka stå ut med ångesten och rädslan 

som situationerna medför (Arnell & Ekbom, 1999). Detta visar sig i symtom som återkommande 

mardrömmar, sängvätning, koncentrationssvårigheter med mera (Eriksson, 2003). Mindre barn kan 

bli ängsliga och känna oro för att förlora föräldern och vill ofta ha kroppskontakt. Något äldre barn 

kan regridera, exempelvis kan barnet stanna i sin talutveckling. De praktiska coping – strategierna 

kan delas in i två kategorier, direkta och långsiktiga. De direkta berör hur barnen agerar i 

våldssituationen, psykologiska reaktioner så som att gråta och skrika, gömma sig, försöka stänga 

ute ljuden, sitta stilla och försöka låtsas att det inte händer. Många barn försöker påkalla hjälp 
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utifrån genom att ringa polisen, någon anhörig eller granne. Vanligt är att speciellt pojkar försöker 

gå emellan förövaren och modern för att skydda (Mullender et al, 2002).  

 

Långsiktiga skydd innefattar för vissa barn utåtriktade strategier, som kan innebära att det vänder 

sig till någon för att tala ut, går hem till en granne eller annan trygg person, söker ett gömställe 

utanför hemmet, samt kontaktar vuxna i samhället för att få hjälp. Barn från andra kulturer än 

majoritetsbefolkningen drar sig för att söka hjälp på grund av rädsla för att myndigheter saknar 

kulturell förståelse och rädsla för rasism och diskriminering. Vidare försöker barn känslomässigt 

och praktiskt stötta sin mamma och sina syskon. Coping-strategier som riktar sig inåt, mot barnets 

egna beteenden och känslor kan vara långvarigt gråtande, vaksamhet, beteendeförändringar och att 

barnet drar sig undan andra människor. Internaliserade och externaliserade beteenden är även de 

ett sätt för barn att hantera våldet (Eliasson & Ellgrim, 2006; Mullender et al, 2002).  

 

Mullender et al (2002) har inte funnit skillnader mellan kön gällande vilken sorts coping barn 

använder. Äldre barn använder mer frekvent emotions-strategier till exempel fantiserar om att allt 

ska bli bra, något som visat sig leda till färre problem för barnet (Carlsson, 2000). Krisen det 

innebär för ett barn att uppleva våld tar sig emotionella och beteendemässiga uttryck då barnen 

försöker hantera situationen. Flickor har i större utsträckning internaliserade problem, de tycks 

använda andra copingmodeller än vad pojkar gör, då deras symtom visar sig i form av rädsla och 

isolering (Edelson, 1999). 

 

Reproducerande av våldshandlingar påverkar sociala relationer 

Social inlärningsteori förklarar anammandet av olika beteenden genom att dessa lärs in. Genom att 

observera andra människor möjliggör detta integrerandet av ett beteendemönster, det behöver inte 

utövas för att läras in (Bandura, 1977).  

 

Studier som gjorts visar att barn som vuxit upp i ett våldsamt hem där de fått bevittna våld mellan 

föräldrarna och eller själva blivit utsatta är mer benägna att själva bli utövare av eller offer för våld 

i en framtida partnerrelation än barn som inte behövt upplevt detta. Barn som vuxit upp under 

nämnda omständigheter ligger mer i riskzonen för att ha en accepterande inställning till 

våldshandlingar (Stith et al, 2000). 

 

Det går att se könsskillnader i reproducerandet av våldshandlingar. Flickor tenderar oftare att falla 

offer för partnervåld samtidigt som pojkar som fått uppleva våld i hemmet i framtiden har en 
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tendens att själva bli utövare av våld mot sin partner. En förklaring till detta är att barnet har 

identifierat sig med föräldern av samma kön. Det är vanligare att pappan slår mamman, och 

därmed internaliserar pojken beteendet han sett sin pappa använda samtidigt som det är vanligare 

att flickan går in i rollen som utsatt, vilken hon observerat sin mamma i (Stith et al, 2000). Den 

tidigare forskningen har visat att barn, framförallt pojkar, erfar externaliserade problem till följd av 

våldet de upplevt. Beteendemässigt påverkas alltså barn negativt, de är mer aggressiva och råkar 

lättare i konflikter än andra barn. Följaktligen riskerar detta att få sidoeffekter på relationerna 

barnet har till sin omgivning. 

 

Resultat och analys 

Frekvenstabeller gjordes för att kunna få fram den valida procenten för varje svarsalternativ i varje 

fråga för att vidare sammanställa materialet i univariata tabeller. Proceduren gjordes med både pre- 

och post-testen. Tabeller gjordes i ett exeldokument där frågorna delades in utefter SDQ:s 

klusterindelning för att sedan lättare kunna jämföra pre-testet med normalgruppen (jfr Smedje et 

al, 1999). Samtliga tabeller sammanställdes i en tabell per kluster. Fotnoterna står för pre-, post-

testen samt jämförelsegruppen.   

 

På grund av vårt ringa urval är det inte möjligt att testa Chi2, då antalet observationer i varje cell 

understiger fem. Vid ett litet material går det att utföra Fisher´s exact test för att finna samband 

(Wahlgren, 2005; Körner & Wahlgren, 2005). Vid körning av de delar av materialet som 

innehåller fyrfältstabeller överstiger resultat signifikansnivån 0,05. Det vill säga att det inte finns 

samband mellan kön/ålder och de frågor som sammanställs i fyrfältstabeller, på varken pre- eller 

post- test.  

 

Förekommande bortfall är svar på fem frågor i pre-testet, dessa är ”delar gärna med sig till andra 

barn”, ”tänker sig för innan han/hon gör olika saker”, klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller 

illamående”, ”slåss/bråkar ofta med andra barn eller mobbar dem” och ”vanligtvis omtyckt av 

andra barn”. Bortfallet är enbart en respondent per nämnd fråga. I svarsalternativen där enbart en 

respondent svarat samt att det finns bortfall i frågan, skiljer sig procentsatserna. Antingen 

resulterar detta i att en person motsvarar 7,7 % eller 8,3 %.  

 

Nedan följer redovisning i procentsatser av resultatet och analys utifrån jämförelse mellan Smedjes 

et al (1999) studie och denna studies pre- och post-test. För att tillgängliggöra textframställningen 
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har beslut fattats att beskriva barnen som subjekt, dock finns vetskap om att enkäterna presenterar 

föräldrarnas uppfattning. 

 

Barnens beteendemässiga hälsa 

Prosocial Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 
Omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor     01      02   2,23  38,5    46,2    49,8 61,5    53,8    48,0 
Delar gärna med sig till andra barn       8,3    0     1,8 16,7    46,2    29,4 75,0    53,8    68,8 
Hjälpsam om någon är ledsen, upprörd eller känner sig dålig    0       0     1,8 46,2    30,8    31,1 53,8    69,2    67,1 
Snäll mot yngre barn        0       0     0,9 23,1      7,7    11,3 76,9    92,3    89,9 
Ställer ofta upp och hjälper andra     15,4    0     3,5 38,5    38,5    48,4 46,2    61,5    48,2 
 
Barnens prosociala beteende 

Undersökningsgruppens svar i pre-testet skiljer sig från svaren i Smedjes et al (1999) studie lämnat 

avseende frågan ”omtänksam, tar hänsyn till andra människors känslor”, då ett större antal barn i 

undersökningsgruppen uppges vara omtänksamma (61,5 % mot 48,0 %). Vid jämförelsen mellan 

pre- och post-testen kan förändring på samma fråga utläsas. I klustret är det i post-testens resultat 

ingen respondent som svarat ”stämmer inte”. Det är färre som svarat ”stämmer helt” på frågorna 

om barnet är omtänksam och delar med sig, det har blivit en högre koncentration på 

svarsalternativet ”stämmer delvis”. Hjälpsamheten, samt att ställa upp och vara snäll mot yngre 

barn har däremot ökat efter behandling. 

 

Analys  

Gruppen barn som upplevt våld skattas som mer prosociala av sina föräldrar än hur andra föräldrar 

skattar sina barn, detta stödjer Almquist & Brobergs (2004) studie från kvinnojourer. Synliga 

skillnader där största förflyttning skett från ”stämmer helt” till ”stämmer delvis” kan tyda på att 

barnen under behandlingen successivt visar större mottaglighet för hur barn som inte kommer från 

en bakgrund med våld i familjen beter sig mot varandra. Det behöver alltså inte vara en negativ 

förändring vi ser utan kan tyda på att barnen genom att observera har fått andra referensramar (se 

Bandura, 1977). Barnen har efter avslutad behandling enligt föräldrarna blivit mindre generösa och 

omtänksamma. Deras utveckling har gjort att de alltmer närmar sig jämförelsegruppen gällande 

prosocialitet. Möjligt är att behandlingen ökat barnens självständighet och självförtroende, vilket 

resulterar i att de inte beter sig lika självuppoffrande mot sin omgivning. Att tid passerat sedan 

föräldern levde i den våldsamma relationen kan även påverka barnens sociala utveckling, de 

känner inte längre sig tvingade att hjälpa och stötta modern och syskonen (jfr Mullender et al, 

                                                
1 Barnen som upplevt våld pre-test 
2 Barnen som upplevt våld post-test 
3 Normalpopulationen i Smedje et al, 1999 
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2002). Trappan-modellen kan ha bidragit till att barnen fråntagits ansvaret de ofta känner för 

mamma och syskon. Tydligt är dock att Trappans behandling tycks ha påverkat barnens prosociala 

beteende i positiv riktning. 

 
Uppförandestörning Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 

Har ofta raseriutbrott eller häftigt humör  30,81   38,52   41,93 30,8    53,8   44,5 38,5      7,7   13,6 

Som regel lydig, följer vanligtvis vuxnas uppmaningar    7,7    15,4       4,5 61,5    46,2   41,1 30,8    38,5   54,4 
Slåss/bråkar ofta med andra barn eller mobbar dem  75,0    92,3     95,5 25,0      7,7     3,8   0         0        0,7 

Ljuger eller fuskar ofta     53,8    61,5     73,3 46,2    30,8   24,0   0         7,7     2,7 
Stjäl hemma, i skolan eller på andra ställen  92,3    92,3     97,7   7,7      0        1,5   0         7,7     0,8 

 

Barnens uppförande 

Trots en jämn fördelning bland svarsalternativen hos både jämförelsegruppen och 

undersökningsgruppens pre-test på frågan om ”raseriutbrott” är det stor skillnad i svarsvikten på 

värdet ”stämmer helt”, då raseri tycks vara mer förekommande i undersökningsgruppen (38,5 % 

mot 13,6 %). Det är markant skillnad i svaren på frågan ”slåss/bråkar med andra barn eller mobbar 

dem” i svarsalternativen ”stämmer delvis”, 25,0 % i undersökningsgruppen och 3,8 % i 

jämförelsegruppen. Barnen i Smedjes et al (1999) studie rapporteras ljuga i liten utsträckning i 

jämförelse med undersökningsgruppen som visar en nästan jämn fördelning mellan 

svarsalternativen ”stämmer delvis” och ”stämmer inte”. I klustret har det skett en förbättring i 

jämförelse mellan pre- och post-test, till exempel är det 92 % av barnen som inte slåss och bråkar 

mot tidigare 75 %. Förändring har skett gällande raseriutbrott, från att 38,5 % svarat att det helt 

stämmer, mot att nu rapportera att endast 7,7 % har problem med raseriutbrott.  

 

Analys  

Socialinlärningsteori kan förklara att barnen brukar våld i större utsträckning än andra barn som 

inte upplevt familjevåld. Att ständigt hamna i konflikter skapar inte heller gynnsamma 

förhållanden för vänskap. Undersökningsgruppen har levt med våld i hemmet och löper därför 

också större risk att utföra våldshandlingar själva (se Stith et al, 2000). Skillnader mellan 

grupperna på frågan om de slåss med andra barn är stor.  

 

Anledningen till att barnen inte slåss, bråkar eller mobbar i lika stor utsträckning längre kan ha att 

göra med att barn lär sig det sociala samspelet med andra människor genom att iaktta folk i dess 

närhet (se Bandura, 1977). Barnen befinner sig inte längre i den våldsamma miljön. Den största 
                                                
1 Barnen som upplevt våld pre-test 
2 Barnen som upplevt våld post-test 
3 Normalpopulationen i Smedje, 1999 
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förändringen i klustret finns på frågan om raseriutbrott. Förändring syns som visar att barnen inte 

har lika häftigt humör som innan behandling. Med hjälp av utvecklingen av skyddsfaktorer och att 

barnen kommit ifrån sitt tidigare sammanhang gör att de ser och lär sig andra sätt att hantera 

situationer på.  

 

Barnen som har börjat ljuga och stjäla efter att behandlingen avslutats kan vara resultat av att vissa 

barn uppvisar symtomfrihet eller milda symtom under en period av livet, för att senare i 

utvecklingen få yttringar. Gällande uppförandestörningar har de externaliserade problemen 

minskat en aning, och minskningen på denna skala kan ha influerat förändring i 

kamratrelationerna.  

 

Kamratproblem  Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 

Ganska ensam, leker eller håller sig ofta för sig själv  69,21   69,22  70,83 30,8    23,1   25,4    0        7,7     3,8 

Har minst en god vän     15,4      0       10,0 84,6      0        6,7    0    100      83,3 

Vanligtvis omtyckt av andra barn      0         0         1,2 8,3        7,7   17,9  91,7   92,3   80,9 

Blir retad eller mobbad av andra barn  61,5    69,2    87,0 30,8    30,8   10,8    7,7     0        2,1 

Kommer bättre överens med vuxna än med andra barn 69,2    69,2    79,4 30,8    30,8   17,5    0        0        3 

 

Barnens kamratrelationer 

Barnen i undersökningsgruppen blir i större utsträckning mobbade av andra barn, 30,8 % har svarat 

”stämmer delvis”, till skillnad från barnen i Smedjes et al (1999) studie där endast 10,8 % svarat 

”stämmer delvis”. Majoriteten av barnen i Smedjes et al (1999) studie har minst en god vän (83,3 

%). Enligt rapport har inget av barnen i denna studie minst en god vän innan behandlingens start. 

7,7 % barn har blivit mer ensamma i post-test. Å andra sidan säger alla föräldrar att deras barn har 

minst en kamrat (100 %) vid post-test. På pre-testet hade ingen av barnen minst en vän. 7,7 % 

rapporteras tidigare blivit mobbade men i post-testen framgår det att 0 % av barnen blir retad eller 

mobbade.   

 

Analys  

Barnen i studien blir i större utsträckning än jämförelsegruppen mobbade av andra barn, detta 

skulle kunna ha ett samband med de relativt höga värdena gällande uppförandestörningar. Barnen 

är mer utagerande och hyperaktiva än andra barn och avviker därför från den stora massan. Att inte 

kunna läsa sociala koder i samspel med andra barn kan räcka för att bli mobbad, (se Katz et al, 

                                                
1 Barnen som upplevt våld pre-test 
2 Barnen som upplevt våld post-test 
3 Normalpopulationen i Smedje, 1999 
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2007). Resultatet visar att det i undersökningsgruppen vid pre-testet redovisats att inget av barnen 

har minst en god vän. Eftersom vänskap är en skyddsfaktor är det negativt för barnen i 

undersökningsgruppen att de saknar en god vän innan behandlingen påbörjats. Eftersom en del barn 

använder coping-strategin att dra sig undan omgivningen kan detta leda till att barnen blir isolerade 

och ensamma. 

 

Vid pre-post-testen har en dramatisk förändring skett i positiv riktning gällande att ha en god vän 

(från 0 % till 100 %). Detta torde påverka barnets utveckling av goda coping-strategier. Den 

dramatiska förändring som skett gällande frågan om kamratrelationer kan tyda på att Trappan haft 

inverkan på så sätt att barnen fått träffa och kommit i kontakt med andra barn med samma 

erfarenheter som dem själva. Utifrån vad som tidigare presenterats gällande relativt höga 

skattningar i klustret ”uppförandestörning” skulle det kunna finnas tendenser till att barn som är 

utagerande även avviker på andra sätt. Att avvika eller vara olik andra kanske också räcker för att 

bli mobbad. Omständigheterna kring att ha minst en god vän kan ha skilda förklaringar. Det kan 

vara så att barnen aldrig tidigare vågat ta hem vänner. De förflyttningar som dock skett i klustret 

kamratproblem måste ändå anses som viktiga och mycket positiva utifrån att de kan ses som 

hälsofrämjande faktorer för barn som levt med våld i familjen. 

 

Barnens emotionella hälsa 

Emotionella symtom Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 

Klagar ofta över huvudvärk, ont i magen eller illamående  
  16,71   38,52  76,83 

83,3    53,8    19,7   0      7,7    3,5 
Oroar sig över mycket, verkar ofta bekymrad    38,5     46,2    73,6 53,8    46,2    22,5   7,7   7,7    3,9 
Ofta ledsen, nedstämd eller tårögd     46,2     53,8    91,0 46,2    46,2      8,2   7,7   0       0,8 
Nervös eller klängig i nya situationer, blir lätt otrygg   46,2     46,2    45,6 46,2    46,2    39,6   7,7   7,7  14,9 
Rädd för mycket, är lättskrämd     53,8     61,5    74,3 38,5    38,5    21,2   7,7   0       4,5 

 

Emotionell hälsa 

Pre-testet visar att undersökningsgruppen i större utsträckning delvis har problem med huvudvärk, 

ont i magen och illamående (83,3 %) jämfört med barnen i Smedjes et al (1999) studie (19,7 %). 

Dock bör uppmärksammas att 0 % av barnen i pre-testet svarat ”stämmer helt” på frågan jämfört 

med barnen i Smedjes et al (1999) studie där 3,5 % svarat ”stämmer helt”. I klustret är det i post-

testet en majoritet som svarat att det delvis stämmer vad gäller klagan på huvudvärk, känna oro, 

rädsla, nedstämdhet och nervositet. Frågan om klagan på huvudvärk, ont i magen och illamående 

                                                
1 Barnen som upplevt våld pre-test 
2 Barnen som upplevt våld post-test 
3 Normalpopulationen i Smedje, 1999 
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visar på störst förbättring. De övriga frågorna visar en marginell förändring. Genom att granska de 

enstaka individernas svar går det att utesluta att det rör sig om en enskild individ som svarat 

”stämmer helt” på samtliga emotionella symtom. Det är alltså inte en person som ger extremvärden 

i vår undersökning.  

 

Analys 

Barnen i undersökningsgruppen klagar i större utsträckning än jämförelsegruppen över illamående, 

huvudvärk och ont i magen vilket skulle kunna vara psykosomatiska reaktioner hos barn som 

befinner sig i kris (se Cullberg, 2005; Dyregrov, 1997). Barnen mår fortfarande dåligt avseende 

emotionella symtom, det enda som förbättrats är klagandet på huvudvärk, magont och illamående. 

Övriga symtom i det emotionella klustret förblir opåverkade efter behandlingens avslut, något som 

kan förklaras med att barnen lider av typ-2 trauman eller PTSS. Typ-2 trauman är svårare att 

hantera (se Dyregrov, 1997), vilket kan göra att en förändring i detta kluster tar längre tid än i 

övriga kluster. 

 

Barnens psykiska hälsa 

Hyperaktivitet  Stämmer inte Stämmer delvis Stämmer helt 

Rastlös, överaktiv, kan inte vara stilla länge   
30,81   30,82  65,23 

69,2    69,2    26,1   0         0         8,7 
Svårt att sitta stilla, rör och vrider jämt på sig   46,2     38,5   50,5 23,1    53,8    35,7 30,8      7,7    13,9 
Lättstörd, tappar lätt koncentrationen  38,5     53,8   65,6 53,8    46,2    26,0   7,7      0         8,4 
Tänker sig för innan han/hon gör olika saker    8,3       0      15,3 75,0    53,8    63,4 16,7    46,2    21,3 
Fullföljer uppgifter, bra koncentrationsförmåga   15,4       7,7     3,9 38,5    46,2    37,3 46,2    46,2    58,8 

 

Barnens hyperaktiva beteende 

Barnen som upplevt våld har en tung fördelning i pre-testet på svarsalternativet ”stämmer delvis” i 

frågan om rastlöshet (69,2 %), här har majoriteten av barnen i Smedjes et al (1999) studie svarat 

”stämmer inte” (65,2 %). Det är efter behandling färre föräldrar som svarat ”stämmer helt” på 

frågan ”svårt att sitta stilla”. Fler har svarat ”stämmer helt” på frågan ”tänker innan han/hon gör 

saker”. Barnens rastlösa beteende är oförändrat efter behandling.   

 

Analys  

Möjligt är att flera av dessa barn genomlider ett trauma vilket i sin tur för med sig 

koncentrationssvårigheter som gör att de upplevs som hyperaktiva (se Cullberg, 2005). Barnen har 

                                                
1 Barnen som upplevt våld pre-test 
2 Barnen som upplevt våld post-test 
3 Normalpopulationen i Smedje, 1999 
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efter behandling fortfarande problem med att sitta stilla, är rastlösa och lättstörda. Positivt är att de 

börjat tänka mer innan det agerar, kognitivt har de alltså förbättrats även om resultat inte syns i 

deras faktiska beteende. Föräldrarna skattar inte sina barns koncentrationsförmåga som bättre efter 

avslutad behandling. De inre oros-, och stressfaktorer som påverkar människor i kris får effekt på 

beteendet (se Cullberg, 2005). Barnen har vid post-testen börjat bearbetat krisen vilket fått den 

effekten att hyperaktiviteten minskat även om den fortfarande delvis finns där hos de flesta av dem.  

 

Diskussion och slutsatser 

Gruppen barn som upplevt våld skattas som mer prosociala av sina föräldrar än hur andra föräldrar 

skattar sina barn, detta stödjer Almquist & Brobergs (2004) studie från kvinnojourer. Detta visar på 

vikten av att personal som möter barn som upplevt våld är uppmärksamma på symtom som tyder på 

att de utvecklat ett beteende som innebär en överdriven osjälviskhet och omsorg om sin familj, ett 

beteende som kan leda till framtida problem.  

 

Det är viktigt att erbjuda dessa barn behandling och därmed av betydelse att professionen har 

vetskap om interventionens effekt. En generalisering av resultaten är ej möjlig och inte heller en 

mer avancerad statistisk bearbetning, det hade varit studien till gagn att ha ett större antal 

respondenter. Utförligare analys utförs då den stora utvärderingen av Trappan genomförs. 

 

SDQ:s formulär täcker inte in etnisk tillhörighet, en djupare studie om hur barnens etnicitet 

påverkar tillgodogörelsen av Trappans behandling vore intressant. Tidigare forskning tyder på att 

det kan föreligga skillnader i hur mödrar av olika nationaliteter skattar sina barn (jfr Edelson, 

1999). Studier visar att mäns våld mot kvinnor är mer utbrett, procentuellt sett, i grupper med 

invandrarbakgrund vilket i sin tur leder till att barn från denna grupp blir mer representativ (BRÅ, 

1994:4).  

 

Vad som även kan influera resultatet är den markanta skillnaden mellan jämförelsegrupp och 

undersökningsgrupp gällande könsfördelning. Undersökningsgruppen består av 10 pojkar och 3 

flickor, pojkar har mer externaliserade problem. Dock är könsfördelningen i jämförelsegruppen 

okänd. Varför könsfördelningen i undersökningsgruppen är så ojämn kan bero på att pojkar med sitt 

agiterade beteende hörs mer och därmed visar tydligare behov av hjälp. 

 

Det finns svagheter med att föräldern skattar sitt eget barn. I sammanhang när man skall skatta sig 

själv, eller som i det här fallet sitt eget barn, får man också utgå ifrån att föräldern en del gånger 
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skattar mer positivt än de egentligen borde. I de fall då den misshandlande parten svarat på 

enkäterna bör det uppmärksammas att ett annorlunda perspektiv på barnens problem och beteende 

kan uttryckas. Svarsalternativet ”stämmer delvis” lämnar öppet för bred tolkning. Ett sätt att gå 

vidare kan vara att man genom triangulering använder SDQ tillsammans med intervjuer. Det kan 

vara intressant att fördjupa kunskapen om hur barnen under tiden de genomgått Trappans 

behandling skaffat sig vänner och hur de ser på relationen till mamma och syskon. 

 

De lagändringar som skett gör att socialarbetaren ges större möjligheter och skyldigheter att hjälpa 

barn som bevittnar våld mot närstående. Rädda Barnen har granskat polisens och socialtjänstens 

arbete i hur denna grupp erbjuds hjälpinsatser i sex av landets kommuner. Resultatet blev att endast 

20 av 72 anmälningar kom socialtjänsten till känna och av dessa gjordes hjälpinsatser för 18 av 

barnen (Rädda Barnen, 2003). Vår undersökning pekar i samma riktning som både nationell och 

internationell forskning kring barn som upplevt våld i hemmet, de mår sämre än barn som saknar 

deras erfarenheter och gynnas av att bli uppmärksammade och få behandling, Trappan-modellen 

skulle kunna vara ett alternativ.  

 

Vetskap finns dock ej om barnen i Smedjes et al (1999) studie har erfarit familjevåld, men risken är 

stor då 10 % av alla barn någon gång upplevt våld i hemmet. Efter interventionen på Trappan ligger 

Smedjes et al (1999) barn och studiens barn närmare varandra. Att behandlingen ej givit markanta 

förändringar kan bero på att samtal som förs med barnen kan vara svåra att påbörja om barnet på 

grund av eventuella trauman har problem med att känna förtroende för samtalsledaren. Även om 

det inte går att utläsa stora förändringar efter behandlingen, finns tecken på att barnen smått börjar 

utveckla skyddsmekanismer som i längden kan underlätta deras utveckling. Att de fått vänner, slåss 

mindre, tänker mer på sig själva och är mer eftertänksamma är viktiga faktorer för att få bättre 

självförtroende och positiv självbild.  



 21 

Referenslista 

Almqvist, K. & Broberg, A. (2004) Barn som bevittnat våld: en studie om kvinnor och barn som 

vistats på kvinnojourer i Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad, Lundby. 

 

Arnell, A. & Ekbom, I. (1999) ”och han sparkade mamma…” - Möte med barn som bevittnat våld i 

sina familjer. Stockholm: Rädda Barnen. 

 

Bandura, A. (1977) Social Learning Theory. Engelwood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.   

 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) (1994:4) Stockholm: Fritze. 

 

Carlson, B. E. (2000) Children exposed to intimate partner violence: Research finding and 

implications for intervention. Trauma, Violence & Abuse.  Vol. 1, No. 4 pp. 321. Hämtad den 

2007-11-19 från http://tva.sagepub.com/cgi/content/abstract/1/4/321  

 

Christensen, E. (1990) Børnekår- En undersøgelse af omsorgssvigt i relation til børn og unge i 

familier med hustrumishandling. Nordisk psykologi. Vol. 42, No. 31. Danmark: Akademisk forlag.  

 

Christensen, E. (2007) Barn i familjer där mamma misshandlas, i Eriksson, M (red.) Barn som 

upplever våld. Stockholm: Gothia. 

 

Cohen, A. J., Mannarino, P. A., Murray, K. L. & Igelman, R. (2006) Psychological interventions 

for maltreated and violence-exposed children. Journal of social issues. Vol. 62, No. 4, pp. 737-766.   

 

Cullberg, J. (2005) Kris och utveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O. (2003) Statistisk verktygslåda – samhällsvetenskaplig 

orsaksanalys med kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Dyregrov, A. (1997) Barn och trauma. Lund: Studentlitteratur.  

 

Edelson, J. L. (1999) Problems associated with children´s witnessing of domestic violence. 

Harrisburg, PA. Hämtad den 2007-11-19 från http://www.vawnet.org 

 



 22 

Ekbom, I. & Landberg, Å. (2007) Fokuserade terapigrupper för förskolebarn, i Eriksson, M. (red.) 

(2007) Barn som upplever våld. Stockholm: Gothia. 

 

Eliasson, M. & Ellgrim, B. (2006) Mäns våld mot kvinnor i nära relationer – en kunskapsöversikt. 

Sveriges kommuner och landsting. 

 

Eriksson, M. (2003) Barn vars pappa misshandlar mamma, i Heimer, G. & Posse, B. (red.) (2003) 

Våldsutsatta kvinnor – samhällets ansvar. Lund: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, M., Biller, H. & Balkman, D. (2006) Mäns våldsutövande - barns upplevelser. En 

kartläggning av interventioner, kunskap och utvecklingsbehov. Stockholm: Fritzes. 

 

Eriksson, M. (2007) Fäders våld mot kvinnor och barnens situation: interventioner på olika 

planeter, i Eriksson, M. (red.) (2007) Barn som upplever våld. Stockholm: Gothia.    

 

Eriksson M., Oranen M., Solberg A. & Bø Vatnar, S. K. (2007) Nordiska perspektiv på barn som 

upplever våld i sin familj. i Eriksson, M. (red.) Barn som upplever våld. Stockholm: Gothia. 

 

Eskonen, I. (2007) Barn som aktörer i situationer med våld, i Eriksson, M. (red.) Barn som upplever 

våld. Stockholm: Gothia.  

 

Goodman, R. & Scott, S. (1999) Comparing the strengths and difficulties questionnaire and the 

child behaviour checklist: Is small beautiful? Journal of abnormal child psychology. Vol. 27, No. 1, 

pp. 17-24.  

 

Katz, L. F. et al (2007) Domestic violence, emotional competens and child adjustment. Social 

Development. Vol 16, No. 3, pp. 513-538. Hämtad 2007-11-19 från  http://www.blackwell-

synergy.com/links/doi/10.1111/j.1467-9507.2007.00401.x  

 

Kvale, S. (2007) Den kvalitativa forskningsintervjun. Danmark: Narayana Press. 

 

Källström Cater, Å. (2004) Negotiating normality and deviation – father´s violence against mother 

from children´s perspectives. V Frölunda: DocuSys.  

 



 23 

Körner, S. & Wahlgren, L. (2005) Statistiska metoder. Lund: Studentlitteratur.  

 

Marlow, C. (2005) Research methods for generalist social work. Cambria, Calif.: Brooks/Cole 

Thomson Learning.  

 

Metell, B. et al (2001) Barn som ser pappa slå. Växjö: Grafiska Punkten. 

 

Mullender, A., Hague, G., Imam, U., Kelly, L., Malos, E. & Reagan, L. (2002) Children´s 

perspective on domestic violence. London: Sage.  

 

Peled, E. (2001) Ethically sound research on children´s exposure to domestic violence: a proposal, 

i Graham–Bermann, S. A. & Edelson, J. L. (red.) Domestic violence in lives of children – The 

future of research, intervention and social policy. Washington: American Psychological 

Association. 

 

Rädda Barnen (2003) Hämtad 2007-12-12 från http://www.rb.se/NR/rdonlyres/18A3A0EB-140B-

439C-835A-E558917F0344/0/DebattartikelBarnsomvittnetillvåld5sept.pdf  

 

SDQ- info.youthinmind Ltd hämtad 2008-01-07 från www.sdqinfo.com  

 

Silverman, D. (2005) Doing qualitative research. London: Sage. Andra upplagan. 

 

Smedje, H., Broman, J–E., Hetta, J. & von Knorring, A.-L. (1999) Psychometric properties of a 

Swedish version of the ”Strengths and Difficulties Questionnaire”. Uppsala: Universitetssjukhuset. 

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 5 kap. 11 §, Särskilda bestämmelser för olika grupper. Ändrad 

2007:225.  

 

Solberg, A. (2007) Hur förhåller sig barn till våld i hemmet? i Eriksson, M. (red.). Barn som 

upplever våld. Stockholm: Gothia. 

 

SOU (2001:72) Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda. Slutbetänkande av Kommittén mot 

barnmisshandel. Stockholm: Fritzes.  

 



 24 

Stith, S. M., Rosen, K. H. & Middleton, K. (2000) The Intergenerational Transmission of Spouse 

Abuse: A Meta-Analysis. Journal of Marriage and the Family. Vol. 62, No. 3, sid. 640-654. 

 

Vetenskapsrådet (1990) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Elanders Gotab. Hämtat 2008-01-07 från 

http://www.vr.se/download/18.668745410b37070528800029/HS%5B1%5D.pdf    

 

Wahlgren, L. (2005) SPSS steg för steg. Lund: Studentlitteratur.  

 

Wolfe, D. A., Crooks, C. V., Lee, V., McIntyre-Smith, A. & Jaffe, P. G. (2003) The Effects of 

Children´s Exposure to Domestic Violence: A Meta-Analysis and Critique. Clinical Child and 

Family Psychological Review. Vol. 6, No. 3, pp. 171-187. 

 

 

 


